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உடல் ப ொய்யுறவொ? தொயுமொனவர். 

(தொயுமொனவரின்  ொர்வவயில் உடல்) 

 

     மனிதன் என் வன் உடல், உயிர்ச்சக்தி, விந்து நொதம்? 
ஜவீகொந்தம், மனம் என்ற ஐந்தும் ஒருசசர இயங்கும் 
அவமப்ச யொகும்.  இதவன சவதொத்திரி மகரிசி, 

“உடல்,உயிர், ஜவீகொந்தம், கருவமயம் மூவை, 

உள்ைம், மனம், புலன் எட்டு இவைப் ியக்கம் ஜவீன்….” 

     இந்த உடவல ஒசர சகொர்வவயொகத்தொன்  ொர்க்கிசறொம்.  
உண்வமயில் ஒசர கூட்டமொக இல்வல.  

      ல்லொயிரம் பசங்கற்கள் சசொோ்ந்துதொன் வடீொக இருகிக்கிறது.    
ஆனொல் அந்தச் பசங்கற்கவைப்  ொர்ப் து இல்வல. அவத வடீு 
என்றுதொன்  ொர்க்கிசறொம். 

      அசதச ொல்தொன் பசல்கள் சகொடொனுசகொடி பசல்கள் சசர்ந்து 
இருமுவன, அதொவது ஒரு முவனயில் பகொள்ளும் சக்தி, இனபனொரு 

முவனயில் தள்ளும் சக்தி, தள்ளும் சக்திவய விடுப் ொன் (Repulsive 
force) என்றும் பகொள்ளும் சக்திவய அவடப் ொன் (Value action) என்றும் 
கூறுவர். 

        ஆக, ஒவ்பவொரு பசல்லுக்கும் முவனயில்  அவதத் துருவ 
இவைப்பு ( Polarisation)    இருக்கிறது.  
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    நம் உடலில் உள்ை கொந்த சக்தி ஓட்டத்தில் ஒவ்வொரு 
பசல்லுக்கும் இரண்டு துருவ முவனகவை  (Polarity)  ஏற் டுத்திக் 
பகொள்ளும்.  ஒன்சறொடு ஒன்று ஈர்த்துப்  ிடித்துக் பகொண்டு 
இருப் தனொல் ஒசர கட்டடமொகத் பதரிகிறது. 

     ஆனொல், ஒவ்பவொரு பசல்லும் தனித்தனியொகப்  ொர்த்தொல் 
ஒவ்பவொன்றும் ஒரு ஜவீரொசிவயப் ச ொலத்தொன் இருக்கும்.   

    அதற்குள் நடக்கக்கூடிய இயக்கங்கவை எல்லொம்  ொர்த்தொல் ஒரு 
பதொழிசொவல என்று பசொல்லலலொம்.  

     ஒவ்பவொரு பசல்லும், தனக்கு உரியவத வாங்கி, இந்த உடலுக்கு 
என்ன மொதிரியொன இரசொயன சதவவ எந்த மொதிரியொன மின்சக்தி 
அைவு சதவவ என்று - அவத எல்லொம் உற் த்தி பசய்து- அனுப் ிக் 
பகொண்சட இருக்கக்கூடிய பதொதழிசொவலத்தொன், நம் உடலில் உள்ை 
ஒவ்பவொரு பசல்லும்.  

     அத்தவகய பசல்கள் நிவறந்ததுொன் இந்த உடல்.  ஜவீகொந்த சக்தி 
விவரவொக ஓடிக் பகொண்சட இருக்கிறது. 

     அப் டி ஓடிக் பகொண்சட இருக்கும்ச ொது அந்தந்த பசல்லுக்கு 
சவண்டிய கொந்த சக்தி இழுத்து, தன்மொற்றம்  ண்ை சவண்டும்.  
இவ்வொறு நம் உடல் இயக்கம் நவடப ற்று வருகிறது. 

“ ரு உடசல அணுத்திரள்கள் அடுக்கு ஆகும் 

 தமொக அவதக்கொக்கும் ஜவீ கொந்தம்” 

என் ொர் சவதொத்திரி மகரிசி. 
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       அந்த உடல் பற்றிய தாயுமானவரின் எண்ணங்கள், இறறறய 
மமய்ப் மபாருளாகக் காட்டுவதால், உடறைப் மபாய்ப் மபாருளாகக் 
காட்டுகின்றன. 

     இந்த உடறை நாம் எப்மபாழுதும் பார்த்துக்  மகாண்டட 
இருக்கின்டறாம். 

 

      இந்த உடல் முதைில் அணு டபான்றிருந்தது.  இன்று இந்த 
நிறைக்கு  ஐந்தறை அடி உயைமும் 38 அங்குைம் அகைமுறடய 
மார்றபயும் மகாண்டு இயங்குகிறது. 

      உடல் சிறுவயது முதல் வளர்ந்து மகாண்டிருக்கின்றது. உைக 
உயிர்கள் அறனத்தின் உடல்களும் ஒருநிறைவறை வளருகின்றன.  

       குறுக்காக வளருகின்ற உடல்கள் இருக்கின்றன.  டமல் 
டநாக்கி வளருகின்ற உடல்களும் உள்ளன.         குறுக்டக 
வளரும் உடறையுறடய உயிர்கறள விைங்கு என்கிடறாம்.  
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       ஏற்டகனடவ கூறியதன்படி, இந்த உயிருக்குப் பாதுகாப்பாக 
இந்த உடல் அறமந்துள்ளது. 

      குழந்றத பிறந்த ஒரு மாதத்தில், ஒரு மீட்டர் துணியில் 12 
சட்றட றதக்கும் நிறையில்தான் உடல் உள்ளது. இன்று 3 மீட்டர் 
டதறவப்படுகின்றது.  ஒரு சட்றடக்கு இது உடல் வளர்ச்சி. 

     இதனுள் ஐம்புைன்கள் வழியில் வளர்ந்த அறிவு வளர்ச்சியும், 
உடல் வளை வளை வளர்ந்து மகாண்டிருக்கின்றது, 

     ஒரு நிறை வறை ஆயின் இந்த ஐம்புைன்கறளயும் அளவற்றது 
அறிறவயும் பகுத்து அறியும் பகுத்தறிவு அதன் பக்குவத்திற்குத் 
தறைசிறந்த இடத்றதப் மபறுகின்றது. 

“எண்ணறிய பிறவிதனில் மானிடப் பிறவிதான் 

யாதனினும் அரிதுஅரிது காண் 

இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குடமா 

எதுவருடமா அறிகிடைன்…” 

    இம் மானிட உடல் மபறுகின்ற உயிர், நல்ை உயிடை.  நல் பிறவிடய.  
பல் பிறவிகள் உண்றமறய வள்ளுவமும் ஏற்றுக் மகாள்கின்றது. 

      “பிறவிப் மபருங்கடல்” “எழுறம ஏழுபிறப்பும்” “எழுபிறப்பும் தீயறவ 
தீண்டா”.  இவ்வாறு வருகின்ற பிறவிறய அறுத்தற்கு இந்த உடல் 
இருக்கும் டபாடத அவ்வுடறைப் பயன்படுத்திக் மகாள்ள டவண்டும் 
என்பது சான்டனார் கருத்து.  பட்டினத்தார் பிறப்பறுத்தல் டவண்டுமமன் 
இவ்வாறு பாடுகிறார்.  
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“மாதா உடல் சைித்தாள் வல்விறனடயன் கால்சைித்டதன் 

டவதாவும் றகவைித்து விட்டாடன – நாதா 

இருப்றபயூர் வாழ்சிவடன இன்னுடமார் அன்றனக்  

கருப்றபயுள் வைாமல் கா.” 

   மனிதப் பிறவி, மனம் நிறனவு இவற்றற உறடய பிறவி,   
மதாடர்ச்சியாக எண்ணுகின்ற ஆற்றல் ஏறனய உயிர்களுக்கு 
இல்றை. 

      “ஆன்மா” மனிதப் பிறவிக்கு மட்டுடம உரியது என்பது மபாதுக் 
கருத்து.  அத்தறகய இப்பாத்திைமான உடறை எவ்வாறு டபண 
டவண்டும்.  எவ்வாறு றவத்துக் மகாள்ளுதல் டவண்டும் என்பது 
மபரும் டகள்விகளாக அறமகின்றன. 

        நாம் நம் உடறை எவ்மவவ்வாறாக எல்ைாம் புறநிறையில் 
டபணுகின்டறாம் என்படத நமக்குத் மதரியும். இதறனத் திருமூைர் 
மிகச் சிறப்பாக எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.   
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“உடம்பார் அழியின் உயிைார் அழிவர்  

திடம்பட மமய்ஞ்ஞானம் டசைவும் மாட்டார் 

உடம்றப வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்டத 

உடம்றப வளர்த்டதன் உயிர் வளர்த்டதடன” (திருமந்திைம்) 

    இந்த உடல் மிக இன்றியறமயாதது.  இந்த உடடைடும் இயற்றக 
நிறை முக்தி நிறை, இறறநிறை அறடய முடியும். 

        இதனைக் “கூண்டடாடு றகைாசம்” என்ற சாதாைணச் 
மசாற்மறாடர் நமக்கு விளக்கிக் காட்டுகின்றது. 

       இங்குக் கண்ணகியின் நிறைறய நீங்கள் நிறனத்துப் 
பார்க்கைாம்.  “கட்புைங் காண விட்புைம் டபாயது.  இறும்பூது 
டபாலும்” என்று டபசுகின்றார்.  இதறனத் தத்துவ நிறையில் 
“உருவமுக்தி” எனப் டபசுவார்கள். 

    அதனால், துறவியர் உடறைப் பழித்துத் தாழ்ந்த நிறையில் 
கூறிக் மகாண்டிருக்கின்றனர் என எண்ண டவண்டாம்.  

டவண்டுடவன் இந்த உடல் 
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      உடல், இறறநிறைறய அணுகும்டபாது, அந்த நிறையில் 
எப்டபாதும் கர்ப்பூை வாசறனயுடடனடய இருக்கும்.  தாயுமானவரின் 
உடல் பற்றிய கருத்றதக் கூறும் பாடல்களில் ஒன்றறப் 
பார்ப்டபாம். 

“உடறைப் பழித்து இங்கு உணவும் மகாடாமல் 

விடவிடடவ நாடுவடைா மமய்றய – படபட என 

டவண்டுடவன் இந்த உடல் மமய் உணைாப் மபாய்யன் நான்  

ஆண்டநீ தாடன அறி” 

   இதில் “டவண்டுடவன் இந்த உடல்” என்டற டபசுகின்றார். 

 

       திருநாவுக்கைசர், “மனித்தப் பிறவியும் டவண்டுவடத இந்த 
மானிைத்தடத” என்று பாடிய பாடலும் இங்கு நிறனவு கூறத்தக்கது.  

மீண்டும் ஒரு  ிறவி எடுக்க யொருக்கொவது ஆவச இருக்குமொ ? 

 

' ிறவி துயர் பகட' என் ொர் மைிவொசகர். 

 

' ிறவி ப ருங்கடல்' என் ொர் வள்ளுவர். 
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'இன்னும்  ிறக்க ஆவச பகொண்டவனசயொ” என்று சகட்கிறொர் 

 ட்டினத்தடிகள்.  

 

         எல்சலொரும்  ிறவொ வரம் தொன் சவண்டுவொர்கள். நொவுக்கரசர் 

மட்டும், இந்த மனித  ிறவியும் சவண்டும் என்கிறொர். 

எதற்கு ? 

 
குனித்த புருவமும் ககாவ்வவச்கெவ் வாயிற் குமிண்ெிரிப்பும் 

பனித்த ெவையும் பவளம்பபால் பமனியிற் பால்கவண்ணறீும் 

இனித்த முவைய எடுத்தகபாற் பாதமும் காணப்கபற்றால் 

மனித்தப் பிறவியும் பவண்டுவ பதஇந்த மாநிலத்பத.  
 
    இவறவவன அவையும் மட்டும் இந்த உைல் பவண்டும் 
என்பபத தாயுமானவர் எண்ணம்.  
      
அறியாவம முழுவவதயும் அகற்றி அறிவாய் நின்று ஆனந்தமும் 
கபற்று, குறிபய இன்றி இருந்தால் இந்த உைல் பவண்ைாம்.  அதுவவை 
இந்த உைவல பவண்டுவல் என்பற பபசுகின்றார். 
 

 
 

 

“அறிவில் அறியாறம அற்நறிவாய் நின்று  

பிறிவற ஆனந்தமயம் மபற்றுக் – குறிய வழீ்ந்தால் 
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அற்றறக்கு உடல் டவண்டாம் ஐயா இவ் வாழ்க்றகறயடய 

எற்றறக்கும் டவண்டுவடன யான்” 

 

     நம் உடறைப் பயன்படுத்துகின்ற வழிகள் பை.  உடைில் உள்ள 
உறுப்புக்கறளயும் இறறவறனக் காண, டகட்க, சுறவக்க, வழிபடப் 
பயன்படுத்துகின்டறாம். 

    அப்பரின் அங்கமாறை இங்கு நிறனவு மகாள்ளத்தக்கது.  
“டகாளில் மபாறியிைவ் குணமிைடவ எண்குணத்தான் தாறள 
வணங்காத் தறை” எனக் டகளாத மசவி டபாைவும் பார்க்க 
இயைாத கண் டபாைவும், வணங்காத, இறறவனுக்கு வணங்காத, 
தறை பயனற்றது எனப் டபசுகின்றார் திருவள்ளுவர். 

  

    தாயுமானவர் மமௌன நிறையில் நிருவிகற்ப சமாதி நிறையில் 
இருப்பதற்கு இந்த உடல் பயன்படவில்றை என்றால், இந்த 
உடைால் என்ன பயன் என்று டகட்கின்றார். 

 

     நிருவிகற்ப சமாதி என்பது மூச்டசாட்டத்றதயும், மநஞ்சத் 
துடிப்றபயும் நிறுத்தி, இறந்த பிணம் டபான்று இருக்கின்ற நிறை, 
ஒன்றுமற்று அவ்வாறு இருக்க இயலுமா என்று டகட்டால், “ஆம்” 
என்படத உண்றம. 

  ஆந்திைாவில் “பாைடயாகி” என்ற ஒருவர் இருந்திருக்கிறார்.  
அைசின், ஆட்சியின் டநைடிப் பார்றவயில் அவர் இருந்திருக்கிறார்.   

    ஊண் உறக்கம் ஒன்றும் கிறடயாது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறற, 
சிவைாத்திரியில் அவறைப் பார்க்கைாம்.  
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      இந்த நிறை மபற்றால் உடல் கர்ப்பூை மணத்றதப் 
மபறுகின்றது.  இைாமைிங்க சுவாமிகள் இந்த நிறை உறடயவர் 
என்பதறனப் பைரும் அறிவார்கள். 

  

“ஏதுக்கு உடற்சுறம மகாண்டடன் இருந்டதன் ஐயடன 

   ஆதிக்க டமான அருள்தாடய – டசாதியாம் 

மன்ன நிருவிகற்ப ஆனந்த நிட்றடயிடை 

     பின்மற நில்ைாத பின், 

சித்த நிருவிகற்பம் டசர்ந்தார் உடல்தீபம் 

    றவத்த கர்ப்பூைம்டபால் வயங்கும் பைாபைடம.”  

 

      தாயுமானவர் இைாடமசுவைத்திற்குச் மசன்று டபார்த்துக்கீசியறைத் தம் 
ஆன்ம பைத்தாலும் ஆட்பைத்தாலும், மவன்ற பின்பு ஒரு மைம் அடர்ந்த 
டசாறையில் இந்த நிருவிகற்ப சமாதியில் இருந்தார். 

      அங்கு, மூச்சில்றை.  டபச்சில்றை.  ஒன்றுமற்ற நிறை.  
அவர் மீது டமடை நின்று மைத் தறழகள், மசத்றதகள் வழீ்ந்து 
அவறை மூடிவிட்டன.  

     பழங் குப்றபகளாகிய மசத்றதகறள எரித்தார்கள்.  எரித்த 
டபாது அவரும் டசாோ்த்து எரிக்கப்பட்டார்.  

      தாம் எரிந்தறத உணர்ந்தார் என்பது ஒரு சாைார் கூற்று.  
உணைாது அந்த நிறையிடைடய சமாதி அறடந்தார் என்பது 
மற்மறரு சாைார் கூற்று. 
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   உடைின் இழிநிறைறயப் பை உவறமகளால் தாயுமானவர் 
விளக்குவறத நாம் உவறமகளின் வாயிைாக பை பாடல்களில் 
காணைாம். 

   இந்த உடல் மபாய் உடடை, ஒன்பது வாயில்களும் அழுக்கு 
நீரும் உறடய உடடை.  இருப்பினும் இது டதறவ. 

 

மபாய் உடறை மமய்என்று நம்பி 

“மபாய் எல்ைாம் ஒன்றாய் மபாருத்தி றவத்த மபாய் உடறை 

மமய் என்றால் மமய்யாய் விடுடமா பைாபைடம. 
 

மின்அறனய மபாய் உடறை மமய்என்று நம்பி ஐடயா 

உன்றன மறக்க மநறடயா பைாபைடம” 

 

நித்தியம் என்று  இல்ைாத நீர்க்குமிழி டபான்ற உடற்கு 

இத்தறனதான் துன்பமும் உண்டடா பைாபைடம. 

 

“உண்டடா நறமப்டபாை வஞ்சர்- மைம் 

ஊறித் ததும்பும் உடறை மமய்என்று 

மகாண்டடா பிறழப்பது இங்கு ஐடயா – அருள்  

டகாைத்றத மமய்என்று மகாள்ள டவண்டாடவா?   
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    சமற்கு, கிழக்கு முதலிய திவெகவள உழக்கு என்னும்அைக்கும் 
கருவியில் முகப் து ச ொல, எனப் பல பாைல்களில் உடைின் 
நிறையறம நிறனக்கப்படுகின்றது. நிருவப்படுகின்றது. 

• ஐந்த பூதங்கள் ஒன்று கூட, 
• அவற்வறக்பகொண்டு கட்டப் ட்ட சிறிய இல்லத்வத, 
• சன்னல்கள் ஒன் துடன் விைங்கும் நடமொடும் வடீ்வட, 
• துர் நொற்றம் வசீுகின்ற பவள்வை நரம்பு வடக்கயிறொக எலும்பு, 

தவச முதலியன பகொண்டு, 
• மன்மதன் திருவிழொ நடத்தச் பசய்து அவமத்த சிறிய 

சதரிவன, 
• சகொவழ ஆகிய பவண்ைரீும், இரத்தமொகிய பசந்நீரும், 

கண்கைில் வடியும் கண்ைரீும், 
• கழிவொக பவைிசயறும் சிறுநீரும், சீழ் எனப் டும்  ண்ைரீும் 
• ஆகிய இவற்வற இவறக்கும் இவறச்சியொல் ஆகிய சதொல் 

வ வய, 
•  கரு என்னும் மருந்து உற் த்தி பசய்யும் கூட்வட,  
•  பவட்ட பவட்ட துைிக்கின்ற ஆவசயொகிய மரம் வைரும் 

சுடுகொட்வட, 
•  பமய்ச ொல இருந்து முடிவில் ப ொய்யொகும் உடம்வ , 

  

      நிவல இல்லொதது என்று உைர்ந்து. சிவஞொனம் ப ற்று இருப் து 
என்வறக்சகொ? 

தொயுமொனவரின் அந்தப்  ொடல் 

குடக்பகொடு குைக்கொதி திக்கிவன உழக்கூடு 

   பகொள்ைல்ச ொல் ஐந்துபூதங் 
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கூடம் சுருங்கு இவலச் சொசலகம் ஒன் து 

   குலொவுநவட மவனவய, நொறும் 

 

வடக்கயிறு பவண்நரம்  ொ, என்பு தவசயினொல் 

   மதிசவள் விழொநடத்த 

வவக்கின்ற வகத்சதவர பவண்ைரீ் பசந்நீர் கைரீ் 

   மலநீர்புண் நீர் இவறக்கும் 

 

விடக்குத் துருத்திவயக், கருமருந்துக் கூட்வட, 
   பவட்டபவட் டத் தைிர்க்கும் 

சவட்வகமரம் உறுகின்ற சுடுகொட்வட முடிவிசல 

   பமய்ச ொல் இருந்துப ொய்யொம் 

 

சடக்வகச்,  சடக்பகனச், சதம் என்று சின்மயம் 

   தொனொகி நிற் து என்சறொ? 

சர்வ ரி பூரை அகண்டதத் துவம் ஆன 

    சச்சிதொனந்தசிவசம.     (சச்சிதொனந்தசிவம் 2 -தொ. ொ.101.) 
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இந்தப்  ொடலில் - யொக்வக நிவலயொவமப்  ற்றி நன்கு 
விைக்கியுள்ைொர். உடவல விட்டு உயிர்  ிரியும் ச ொது உயிருக்கு 
உயிரொக இருந்தவர்கள் உடன் பசல்லமொட்டொர்கள் என்ற நிவலவய, 

   மனித வொழ்வு எவ்வைவு நிவலயற்றது, அந்த நிவலயற்ற வொழ்வவ 
முழுவதும் உைர்ந்து பகொள்ைொமல் ஒருவன் வொழும் குறுகிய 
கொலத்தில் எவ்வைவு  ொவச் பசயல்கவைப் புரிகிறொன்? எவ்வைவு 
உைர்ச்சிக் பகொந்தைிப் ில் தகொத பசயல்கவைப் புரிகிறொன்?  

ஆடிய ஆட்டம் என்ன?   

ச சிய வொர்த்வத என்ன? 

 

சதடிய பசல்வம் என்ன? 

 திரண்டசதொர் சுற்றம் என்ன? 

 

கூடுவிட்டு ஆவி ச ொனொல் 
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 கூடசவ வருவது என்ன? 

கண்ைதொசன் எவ்வைவு அழகொக் சகட்கிறொர்  ொருங்கள்… 

          

 

  சிவவொக்கியொர் தரும் உடல் நிவலவயொவமப்  ொட்வடயும்  ொருங்கள். 

 

மண்கலம் வழீ்ந்த ச ொது வவத்து வவத்து அடுக்குவொர் 

பவண்கலம் கவிழ்ந்த ச ொது சவணும் என்று சவணுவொர் 
நன்கலம் கவிழ்ந்த ச ொது நொறும் என்று ச ொடுவொர் 

எண்கலந்து நின்ற மொயமய் என்ன மொயம் ஈசசன! 
 

    

 மண் ொவன கவிழ்ந்து உவடந்து ச ொனொல் அது சதவவப் டும் என எடுத்து 

அடுக்கி வவப் ொர்கள்.  

 

   பவண்கலப்  ொவன வழீ்ந்து நசுங்கிப் ச ொனொல் அது சவணும் என்று 

 ொதுகொப் ொர்கள்.  

 

   ஆனொல் நமது உடம்வ  விட்டு உயிர் ச ொய் கிடக்கும் ச ொது அதவனப் 

 ிைம் என்று இகழ்ந்து அது கிடந்தொல் நொறும் எனக் கூறி குழிபவட்டி 

அதனில் ச ொட்டு மூடிவிடுவொர்கள்.  
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   இப் டி ஒரு கொசுக்கும் கூட உதவொத என் எண்சொண் உடம் ில் நீ நின்று 

ஆடிய மொயம்தொன் என்ன மொயசயொ ஈசசன! 
 

     உடறை வருத்தும் துறவு வாழ்க்றக டதறவ என்பது தாயுமானவர் 
கருத்து அன்று.  துறவால் வாழ்வு சிறக்கும் என்றும் அவர் டபசவில்றை.  
தானும் மமய்ப் மபாருறள உணர்ந்த பின்பு, இல்ைறத்திைிருந்து துறவுக்கு 
வந்தவர்.   

     தாயுமானவார் வாழ்ந்தது டபால் மிக இனிறமயான இல்வாழ்வு, 
அறவாழ்வு வாழ்தல் டவண்டும்.   

     அவ்வாறு வாழும்டபாதும், அதன் அழியும் தன்றமகளில் நாட்டம் 
மகாள்ளைாகாது.  ஆழ்ந்துவிடக் கூடாது. 

     மாறாக, என்றும் நின்று நிறைமபற்றுத் தன் தண் அருறளப் 
மபாழிகின்ற, மவட்டமவளியான சுத்தமவளியின்  ஆற்றலுறடய சக்திறய 
இறடயறாது நிறனத்துக் மகாண்ருக்க டவண்டும் என்படத தாயுமானவர் 
டவண்டுடகாள். 
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பகொந்து அவிழ் மலர்ச்சசொவல நல்நிழல் வவகினும். 
   குைிர்தீம் புனல்வகஅள்ைிக் 

பகொள்ளுகினும் . அந்த நீ ரிவடத்திவைத்து ஆடினுங் 

   குைிர்சந்த வொவடமடவொர் 

 

வந்துஉலவு கின்றபதன மூன்றிலிவட உலவசவ 

   வசதிப று ச ொதும். பவள்வை 

வட்டமதி  ட்டப்  கல்ச ொல நிலவுதர 

   மகிழ்ச ொதும் சவவலஅமுதம் 

 

விந்வதப ற அறுசுவவயில் வந்தது என அமுது உண்ணும் 

   சவவையிலும் மொவலகந்தம் 

பவள்ைிவல அவடக்கொய் விரும் ி சவண் டிய வண்ைம் 

   விவையொடி விழி துயிலினும். 

 

சந்ததமும் நின் அருவை மறவொ வரந்தந்து 

   தமிசயவன ரட்வசபுரிவொய்”  

சர்வ ரி பூரை அகண்டதத் துவம் அன 

      சச்சிதொ னந்தசிவசம.                                      (சச்திதொனந்தசிவம்.11 தொ. ொ.110) 

     இவறவன் உயிருக்கு உயிரொய் இருக்கின்றொர். “உயிருக்கு 
உயிரொய் எந்நொளும் ஓங்கொ நிற் ர். (ஆகொர.14)  

   உயிர்களுவடய எண்ைிற்கு அைவில்வல ஆதலொலும், 
எண்ைிறந்த உயிர்கட்குத் தவலவன் இவறவன் ஒருவசன 
யொதலொலும், “அைவிலொத ஆருயிர்கட்சகொருயிரொய் அமர்ந்தொய்” 
(ஆவச.12) எனச் சுட்டுகின்றொர்.  
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    எல்லொத் தத்துவங்கட்கும் சவறொக நிற்கும் நம் உயிரிவன நொம் 
அறிதல் சதவவ என் ொர் தொயுமொனவர். 

“தத்துவமொம்  ொழ்த்த சடவுருவவத் தொன் சுமந்த 

சித்துருவொம் எம்வமத் தரிசிப் து எந்நொசைொ? (எந்.தன்.3) 

   இதிலிருந்து தத்துவங்கள் யொவும் சடம் என் தும், உயிர் அவற்றின் 
சவறொகிய அறிவுப் ப ொருள் என் தும் பதரிகின்றன. 

  இவறவவன அவையும் மட்டும் இந்த உைல் பவண்டும் என்பபத 
தாயுமானவர் எண்ணம். தாயுமானவர் வழிவயப் பின்பற்றி நாமும் 
இந்த உைல் இவறவவன அவையும் மட்டுபம என்று வாழ்பவாமாக! 
 

             
 

 


